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 2 شرح ألفية احلافظ العراقي

 بسم هللا الرحمن الرحيم
 

 حمة هللا وبركاته.السالم عليكم ور 
 سم.

 وآله وصحبه أجمعين. ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد ،الحمد هلل رب العالمين
 والسامعين يا ذا الجالل واإلكرام. ،ولشيخنا ،اللهم اغفر لنا
 : -تعالى رحمه هللا-قال العراقي 

 مراتب التعديل
 لتعرررررررررديل قرررررررررد  ذبرررررررررهاو  حلجرررررررررر او 
 ا و دتلشررررررررررررررررررري   اد  يهمررررررررررررررررررراو 

 تررررررررررهر لتعررررررررررديل مررررررررررا  ر ا رررررررررر ر   
 وأأو ثبررررررررررت  ثررررررررررم يليرررررررررره ث رررررررررر 

 لعررررررردل و لررررررري اأو ضرررررررب    ظالحفررررررر

رررررررررر  وتررررررررررال اخيررررررررررار   ابررررررررررذاك م مون 
 الصررررد  مررررا  ررررو  ررررذا شرررري  وسرررر 

 هلحررررررررررردي  أو م ار ررررررررررراوصرررررررررررال  
 هللا ن شرررررررررا إصرررررررررو ل  صررررررررردو  

 أقرررررول: ا مرررررن برررررن معرررررين قرررررال:او 
 بررررن مهرررردن أجرررراب مررررن سرررر ل:اأن 

رررررررررر اخيررررررررررر   ا رررررررررران صرررررررررردوق    ام مون 
 صررررررل ذا الصررررررد  وسررررررمور مررررررا و 

 

 ذ رتبرررررررررررهإحررررررررررراتم  أبررررررررررريبرررررررررررن ا 
 مررررررررا  رررررررري  ررررررررالم أ لرررررررره وجرررررررردت

 عدتررررررررررررهأولررررررررررررو  ثبررررررررررررت  ث رررررررررررر 
 عرررررررررر وا إذاو أو حجرررررررررر  أمررررررررررت ن 

 صررررردو  وصررررررل لررررريب بررررره برررررر ب
 إلرررررررىمحلررررررره الصرررررررد  رووا عنررررررره 

 أو وسررررر   حسررررررب أو شررررري    رررررر 
 م ار ررررررررررررررررره سرررررررررررررررررنهحجيرررررررررررررررررده 

 هرجررررو برررر ن لرررريب برررره برررر ب عررررراأ

 بررررررررررررر ب بررررررررررررره  ث ررررررررررررر  ون رررررررررررررال
 أث رررررررر   رررررررران أبررررررررو خلررررررررد   بررررررررل

 لثرررررررررررورن لرررررررررررو تعونررررررررررراا  الث ررررررررررر
 إذ يسررررررم لحرررررردي ابصررررررال   اضررررررعف  

 

 وعلى آله وصحبه أجمعين. ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد ،الحمد هلل رب العالمين
مراتب التعديل، يعني مراتب ألفاظ التعديل، والمراد  "مراتب التعديل": -تعالى رحمه هللا-أما بعد: فيقول الناظم 

بينما مراتب  ،لينهي الكلمات والجمل التي تصدر عن أهل العلم في منزلة الرواة الثقات المعد   :تعديلبألفاظ ال
 الجرح مثلها إال أنها في حق المجروحين.

ما أن تكون جمال  امراتب التعديل إما أن تكون ألفاظ    ،يوزن بها الرواة، وينزلون بها منازلهم من الثقة واألمانة ، وا 
 ،وما يضاد ذلك في الباب الثاني، هذه األلفاظ في غاية األهمية في معرفة منازل الرواة ،واإلتقان والحفظ والضبط

 ومن يرد. ،ومن يقبل منهم في الرواية
 ،في كتب الرجال، ذكروا هذه األلفااظ مرتباة حساب هوتهاا وضاعفها اوهي كثيرة جد   ،جمع أهل العلم بعض األلفاظ

واباان الصااالح، أو ممااب مراتااب كمااا هااي عنااد  ،و الشااأن عنااد اباان أبااي حاااتمورتبوهااا علااى أربعااة مراتااب كمااا هاا
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 ،أو سات مراتاب كماا هاو صانيع الحاافظ ابان حجار فاي تقريباه ،والعراهي هنا في ألفيتاه ،الذهبي في مقدمة الميزان
ظااون وماان جاااد بعاادهم، هااذه المراتااب كاال مرتبااة فيهااا ألفاااظ تناساابها، وتالح ،والساايو ي ،ومثلااه تالميااذه السااماو  

ثاام زيااد سادسااة، والمسااألة  ،التاادر ، التاادر  فااي هااذه المراتااب، أول مااا جعلاات المراتااب أربااع، ثاام زيااد فيهااا مامسااة
مااا يااالم علااى ذلااكظ ألن النظاار فااي هااذه األلفاااظ وهااذه الجماال حسااب  اوجعلهااا عشاار   ،اصا الح، ولااو جاااد شاام 

والحااافظ اباان حجاار جمااع بعااض األلفاااظ  وضااعفها إنمااا يااتم ويكماال إذا اساات عنا جمااع جميااع هااذه األلفاااظ، ،هوتهااا
لكان المراتاب عناده سات، ولاو فصالت لجاادت  ،وزاد المراتب إلى سات، والساماو  زاد علياه بعاض األلفااظ ،الزائدة
مان التاواريت تاواريت ابان  ،، وهل مثال هاذا عناد السايو ي، ولاو تتبعات هاذه األلفااظ جميعهاا مان كتاب الرجاالاسبع  

وتواريت اإلمام البمار ، والجرح والتعديل، والضعفاد والمجروحين، والثقات، وغيرها معين، وسؤاالت اإلمام أحمد، 
ااا ةلكثاار  ظوتاااواريت البلاادان، وفيهاااا أشااياد كثياارة مااان هااذا الناااو  ،ماان الكتااب لااذلك تكثااار  اعاادد األلفااااظ والجماال، وتبع 

ماااا لااايب لاياااره، وأناااتم المراتااابظ ألن لااابعض األلفااااظ مااان الداللاااة ماااا لااايب لاياااره، لااابعض األلفااااظ مااان الااادالالت 
بتكر ألفاظ لم تكن موجودة، وداللتها على المادح ظااهرة، تالحظون ألفاظ المدح والذم الموجودة اآلن المستعملة، ي  

أو داللتها على الذم ظاهرة، ثم بعد ذلك هذه األلفاظ المبتكرة الجديدة تمتلفظ ألن بعض الناب يباال  فاي المادح، 
م يتوسط، وبعضهم يأت بما لم يأت به من هبله، وداللة لفظه هد تكون أهاو  مان وبعضهم يبال  في الذم، وبعضه

وهذا الضعف تتفاوت هذه المراتب، هد يقول هائل: ماذا للمتأمر من هذا العمال   ،لهذه القوة اداللة من تقدم، وتبع  
أو  ،االتعااديل عشاار   ، مراتااباهاال للمتااأمر أن يجتهااد فااي مثاال هااذا  يعنااي هاال ألحااد أن يااأتي فيجعاال المراتااب عشاار  

اامراتب الجرح عشر   بحيا  جماع مان كتاب الرجاال ماا لام  ،لتفااوت ماا جمعاه مان األلفااظ ا  نقول: إذا كان ذلك تبع 
، يقاف علاى لفاظ ال يصال  أن يجمعه غيره له ذلكظ ألنه هد يقاف علاى لفاظ ماا ذكار فاي هاذه المراتاب السات ماثال  

أشاد منهاا فاي التوثياق، أو أهال منهاا فاي التضاعيف، فنحتاا  إلاى  يلحق بأ  مرتبة من هذه المراتب، إما أن يكاون 
تمناه السماو ، لو اعتنى بار   ،والجمل م لب تمناه الحافظ ابن حجر ،زيادة مرتبة، وعلى كل حال جمع األلفاظ

ك ، ثام بعاد ذلااافجمعهاا مان كتاب الرجاال، بحيا  ال يتارك شايئ   ،-يعناي ألفااظ الجارح والتعاديل-بتتباع هاذه األلفااظ 
وحساب القارائن التاي تادل علاى منزلتهاا  ،وعرف مدلوالت هذه األلفااظ حساب ساياهاتها ،اواص الح   تكلم عليها لاة  

 هذا م لب تمناه الحافظ ابن حجر، ومن بعده السماو ، المقصود أن مثل هذا لم يتم. ،ورتبها
أظن يقرب  ،من األلفاظ من البارعين على شرط ابن حجر جمع كمية  يبة اوأعرف هبل عشرين سنة أن شمص  

المقصود أن هذه أمنية لم   أو لم يكملها ،وال أدر  هل أكملها ،وينو  ترتيبها ،من ممسمائة لفظ في البابين
لف في بعض األلفاظ النادرة، بعض األلفاظ النادرة في أو أ   ،نفتتحقق بعد، فمثل هذه األمور هابلة للزيادة، وص  

 الرسائل، المقصود أن مثل هذا الموضو  في غاية األهميةظ ألن فيه ألفاظ  لف فيها بعض االجرح والتعديل أ  
أو  ،أو تجري   تعديل ،تشكل على كثير من  الب العلم، حتى أن بعضها أشكل على أهل العلم هل هو تعديل

ه دور وبمن هال فيه الكالم ل ،والقرائن التي تحيط به ،أو يمدح األحوال ،تجري  يشكلظ ألن الناب حينما يذم
 ،وهذه من ألفاظ التي أشكلت على الحافظ العراهي ،كبير في تحديد منزلة هذا اللفظ، يعني على سبيل المثال

الحافظ العراهي يقول: مدح،  ،ومن بعده ابن حجر مدة ما هاله أبو حاتم في جبارة بن المالب: "بين يد  عدل"
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 4 شرح ألفية احلافظ العراقي

ابن حجر أوجب من هذه الكلمة ميفة، يعني ظاهرها  عدل" الحافظ لفاظ التعديل، وين قها: "بين يد   هذه في أ
وال ثقة، ضعيف، فكيف أبو  ،التعديل، لكنه أوجب منها ميفة باعتبار أن هذا الرجل الذ  هيلت فيه ليب بعدل

لكي ندلل أن هذا  ظعدل، أنا أجيب مثل هذا المثال قول في جبارة بن المالب: بين يد   حاتم مع شدته ي
، واألمنية مهمة لكنها لم ا، وأن ال لب مازال ملح  اتام   ه استقراد  ؤ واستقرا ،، وأنه لم يتم تتبعهالموضو  ليب بالسهل

وال عرف رجالها  ال، السنة محفوظة  ،وال نقحت ،تتحقق بعد، هد يقول هائل: هل معنى هذا أن السنة ما حررت
في إشكال، لكن كون المسألة  مفروغ منه، والضعيف مضعف، ما عاد والصحي  مصح  ،وهلل الحمد، محفوظة

ال ما يحتا  إليه من السنة محفوظ  وهلل الحمد. ،تتم من جميع جوانبها هذا أفضل، وا 
يدل على  الذ  رأ  شيمه أنه يدل على تعديل "بين يد   عدل"الحافظ ابن حجر أوجب ميفة من هذا اللفظ 

 التعديل.
وأدب الكاتب البن هتيبة أن العدل اسم شم ، بين يقول ابن حجر: فوهفت في إصالح المن ق البن السكيت، 

ع، فإذا أراد تبع أن يد  عدل، عدل اسم شم ، عدل بن جزد بن سعد العشيرة، هذا عدل، وكان على شر ة تب  
سلمه للعدل هذا، ماذا يمكن أن يقال في هذا الرجل الذ  سلم إلى هذا رئيب الشر ة من أجل أن  ايقتل أحد  

بين "ولذا هالوا:  ظفمعناه أنه هالكظ ألنه يراد هتله عدل" بين يد "أو إلهالكه  فإذا هيل:  ،مهيقتل  هل هذا إلكرا
بن هارون الرشيد ال هديم ي لق على الهالك، ثم إن ابن حجر وهف على هصة ألبي عيسى ث  هذا م   "يد  عدل

 ،ن الرشيد، في عهد المأمون بن هارو ا، وكان يأكل على مائدة مع أبي عيسى مع القائد  اهر،  اهر كان أعور  
 ا، أمذ شيئ  الكوسة، أو من أ  نو  من هذه البقولمن ، أو ، إما من الدبادوعلى المائدة أمذ أبو عيسى هندبات

فضرب به عين  اهر السليمة، ضرب به عينه السليمة، األمر  ال تبصر، فضرب السليمة، فشكاه إلى 
، فقال المأمون: إنه يفعل "بين يد  عدل"واألمر   ،هندباتوهال له: إن أبا عيسى ضرب عيني بال ،المأمون 

على العين التالفة التي ال تبصر، فدل على  "بين يد  عدل"معي أكثر من ذلك، ماذا يفيد هذا الكالم  إنه أ لق 
ال ذم  ذم، ومثل هذا ال بد أن ينتبه له، يعني بعض األلفاظ هد يقرأها القارئ  ،أنه مدح وهي  ،ويظنها تعديال   ،وا 

في الواهع تجري ، وهذا يدلنا على أن هذا العلم متين بجميع فروعه، وأن اإلحا ة به دونها مرط القتاد، يعني 
 -جل وعال-هذا إمكانه من إمكان اإلحا ة بالعلم كله، وهللا  ،اال يقلد أحد   اكون اإلنسان يريد أن يكون محدث  

، فال يمكن اإلحا ة بالعلم من كل وجه، وما نق  علم اد[( سورة اإلسر 58)] {ِليال  َوَما ُأوِتيُتم مِ ن اْلِعْلِم ِإاَّ قَ }يقول: 
إال كما نق  العصفور من البحر، فالعلم بعض  -بالنسبة لعلم هللا-موسى والمضر إال كما نق  العصفور 

ال يحصل  وهد ،الناب يأتي إلى العلم بشره، ويريد أن يأمذ العلم كله في وهت هصير، ومثل هذا يتعب نفسه
 .اشيئ  

من كل وجه،  ام لق   ا، يعني هل يتصور اجتهاد  ام لق   الو هيل لشم ، أو هيل عن شم : إنه مجتهد اجتهاد  
 نعم 

  الب: صعب.
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بعينه، ملونا نبدأ من الدرجة األولى، كل الرواة يريد أن يكون له رأ   ما يمكنظ ألنه إن اجتهد في توثيق كل راو  
ي كل   أن يكون له حكم فماذاهذه مرتبة درجة أولى من مراتب االجتهاد، من أجل  ،من الرواة في كل راو  

راو من الرواة  ما يمكن، ال بد أن يقف  من األحادي ، كم عدد الرواة  وهل يست يع أن يجتهد في كل راو   حدي   
، وجمع مسين ألف راو  لو تصورنا م ،عند بعض الرواة الذين ال يتحرر له القول في حكمه، ثم إذا جمع من الرواة

جميع ما هيل فيهم، ووازن بين هذه األهوال على ضود الضوابط التي وضعها أهل العلم، ثم مر  بالنتيجة التي 
ونزل حكم  ،قلد فيها أحد في هؤالد الرواة كلهم، ثم المرحلة الثانية جاد إلى األحادي  بأسانيدهاال ي   ،يستقل بها
وهو االتصال واالنق ا ، ونظر في  ،األسانيد، ونظر فيها النظر الثاني ممن اجتهد فيهم على هذه كل راو  

والنكارة، واإلعالل، في كل حدي  حدي ، ثم مر  برأ  يستقل به  ،الشذوذو والموافقة،  ،المتون من حي  الممالفة
ال هذا يمكن ال غير ممكن  ال يمكنظ ألنه لو اف ،في جميع األحادي ، هذا على سبيل التنزل، وا   اترضنا كتاب  وا 

وأسانيده، ويتكلم على كل جزئيه برأيه المستقل الذ  ال يقلد فيه  ،، سنن البيهقي، يمسك سنن البيهقي بمتونهاواحد  
وأداه إليه اجتهاده لقوله المستقل في كل راو من  ،، هذا ما يكفيه عمره، فنزلنا هذه األهوال التي استقل بهااأحد  

ومر  بنتائج يستقل بها في أحكامه على جميع األحادي ، هذا  ،لى هذه األحادي الرواة، ثم نزل هؤالد الرواة ع
لم  اويستمر  أحكام   ،إذا تصورنا إمكان اإلحا ة، ثم يعود إلى هذه األحادي  مرة ثانية ليتفقه فيها، ويستنبط منها

 يلزمه الممالفة، هد يوافق ، الاال يعني أن يمالف إذا كان مجتهد   ،أو مالف ،ووافق ،يسبق إليها، أو سبق إليها
 ،له، وهد نظر على جهة االستقالل في الحدي  اإنه إذا وافق حكمه حكم غيره صار مقلد   :وهو مجتهد، ال يقال

ممسين ألف حدي  بهذه ال ريقة   -مثال  –ثم وافق غيره، هذا ليب بمقلد، كم يحتا  من العمر إلى أن يدرب 
وأن تقليد الرجال مذموم، وال تقلد في أ  باب من أبواب الدين، هذا  ،لقألن بعض الناب يناد  باالجتهاد الم 

 ،وأهوال من تقدم من المحدثين ،والفنون  ،مع إحا ته بالعلوم -رحمه هللا-حتى شيت اإلسالم  ،ليب بصحي 
ما يفتي بقول غيره، نعم هو ال يق ،وغيرهم من أصحاب المقاالت ،والمفسرين ،والفقهاد لد التقليد والمذاهب كثيرا  

 االمذموم بحي  يأمذ هول غيره من غير نظر في دليله، لكن هد يضيق عليه الوهت، ويحتا  إلى أن ينظر نظر  
اد الم لق دونه مرط فاالجته ،ال يعني أنه اجتهد فيه االجتهاد الذ  ي لبه أهل العلم في هذه المسائل عاجال  

ال بد أن يقلد في الوسائل،  ظلد األئمة في أهوالهم في األحكاموال ه ،إن اجتهد في استنباط المسائلالقتادظ ألنه 
وسائل اإلثبات، وتجدون كبار األئمة الذين وصفوا باالجتهاد تجد معولهم في الرجال على أئمة الحدي  الذين 
 اتكلموا في الرجال، وتجد معولهم في أحكامهم على األحادي  على األئمة الذين تكلموا في األحادي  تصحيح  

عليك  ،، لكن يكفي  الب العلم أن ينبذ التقليد المذموم الذ  هو هبول هول الاير من غير نظر في دليلهاوتضعيف  
ألن فالن ثقة عند ، وأنت  الب علم  ظأمذ به :ما تقول ،أن تنظر في دليله، أفتى الشيت فالن، في حكم كذا

أو الشيت ابن باز مع  ،ول للشيت األلبانيتست يع أن تصل إلى القول الصحي  بدليله، يعني تعارض عندك ه
هؤالد يذكرون األحكام بأدلتها،  ،وكل واحد من هؤالد يذكر الحكم بدليله ،أو عالن ،أو فالن ،الشيت ابن عثيمين

ذا فعلت ذلكواتبع الدليل، ود   ،فأنت ال تنظر إلى األشما  أنفسهم، انظر إلى أدلتهم فأنت  ظر مع الدليل، وا 
ال فاألصل أن تنظر أنت بنفسك من غير فالن أو عالن، تنظر في األحكام متبع ال مقلد،  وهذا اجتهاد جزئي، وا 
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والنافية على ضود القواعد التي حررها أهل  ،والموازنة بين األدلة في المسألة المثبتة ،بنفسك، وتنظر في أدلتها
إن نظرنا إلى معنى االجتهاد  ،دالشروط التي يضعها أهل العلم لالجتها ..،وعلى كل حال االجتهاد ،العلم

وهبل  ،وتوازن بينها ،معنى االجتهاد  أنك ال تقبل هول أحد، إنما أنت الذ  تنظر في المسائل بأدلتها ماالم لق، 
وعدمه، وهبل ذلك تنظر في رواة هذه األدلة من حي  التوثيق  ،ذلك تنظر في هذه األدلة من حي  الثبوت

وينباي أن يبدأ به من وهته، وال يلزم أن يحيط إحا ة بالعلم كله،  ،ب العلموالتضعيف، هذا كله م لوب ل ال
وتضعف هذه مرحلة، ثم بعد ذلك انظر فيما  ،وتصح  ،ومتنه ،عندك حدي  اجتهد في أن تنظر في سنده

ن ثبت عندك ضعفه فإن استدل به أحد على مسألة ما تبين له أنه  ظيستنبط من هذا الحدي  إذا ثبت عندك، وا 
إلى أن تكون من أهله الذين هم على الجادة، على اتبا  الدليل من غير  افشيئ   ،اعيف، وهكذا يجتمع العلم شيئ  ض

َوَما } ي يصل إلى أن يحيط بكل شيد:ايام يبلكن ال يتصور أن اإلنسان في يوم من األ ،تقليد، فالتقليد مذموم
 ، نعم اد[اإلسر ( سورة 58)] {ُأوِتيُتم مِ ن اْلِعْلِم ِإاَّ َقِليال  

  الب:......
بد من التقليدظ ألن مثل هذا العلم ال بد فيه من التقليد، لكنه تقليد مع نظر، ما هو بتقليد من غير نظر ، النعم

هال أحمد: ثقة، وهال ابن معين: ليب به بأب، وهال  ،يعني أنت إذا نظرت في أحكامهم على الرجال ،في دليله
وفالن، أنت إذا نظرت بين هذه األهوال أنت ال يمكن أن تأتي بقول غير هذه  أبو حاتم: ضعيف، وهال فالن،

ال فمن أين لك  هم عاصروا الرواة،  األهوال إال أن يكون نتيجة   لهذه األهوال، يعني معتمد على هذه األهوال، وا 
ذاته، وبالنظر إلى  بما يليق به بالنظر إلى وعايشوهمظ ألنهم في زمن الرواية، وحكموا على كل راو   ،عاصروهم

ماذا تريد ، ما تكلموا فيه وجدت راو  ومقابلته على روايات الثقات، فأنت ال يمكن أن تأتي، لو  ،مرويه، ومعارضته
 ثالثة عشر هوال   هحكم  مستحيل، لكن هم ذكروا في الراو  ابن لهيعة فيب أتي  من أين تاتقول  توجد له حكم   أن
وهد  ،بإمكانك أن تأتي بمالصة لهذه األهوال على ضود ما درست من هواعد ، أنتأو ممسة عشر هوال   ،مثال  
وتستروح إلى أن هذا القول هو الراج  هول فالن من هؤالد األئمة،  ،ق، وهد يتبين لك في وهتوهد ال توف   ،قتوف  

 ،لبار  وهد يترج  لك في وهت آمر أنه مرجوح، وهكذا حصل، يعني لو نظرت في أحكام ابن حجر في فت  ا
، وجدت أنه هد يحكم على الراو  في الفت  بحكم، وفي التقريب بحكم، لكن هد اوجدت فره   ،وأحكامه في التقريب

على جميع مروياته، وحكمه عليه في الفت ظ ألنه جاد في سند معين،  اعام   ايكون حكمه عليه في التقريب حكم  
ه، ويحكم عليه بالنسبة على جهة العموم بحكم ثان، وأتقن ،أو ضب ه ،وهد يحكم على الراو  بالنسبة لحدي 

ابن لهيعة الذ  ذكرنا اسمه في فت  البار  ضعفه ابن حجر في مواضع، وهال عنه في موضع: أمرجه،  فمثال  
حدي  فيه ابن لهيعة هال: أمرجه اإلمام أحمد بإسناد حسن، وفيه ابن لهيعة، وضعفه في مواضع، وهال في 

واالستحضار  ،هم، المقصود أن األحكام تأتي على هذه الكيفية، اإلحا ة والتصورالتقريب: صدوق ربما و 
باستمرار هذا ليب في مقدور كل أحد، هال في عبيد هللا بن األمنب في فت  البار : ثقة، وهو من رواة البمار ، 

، يعني اعتمد ايم ئ كثير   :ثقة، وشذ ابن حبان فقال: يم ئ، وهال عنه في التقريب: صدوق، وهال ابن حبان
هول ابن حبان، وهناك هال: شذ ابن حبان، لماذا  ألنه ينظر في هذا الموضع إلى روايته في الصحي ، وفي 
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بحي  يحكم على أحاديثه التي هي مار  الصحي ، فال بد من هذه األنظار أن  اإجمالي   االتقريب يحكم عليه حكم  
ولذلك تجدون  ظوعلى األحادي  ،ا أثناد أحكامه على الرواةال بد من استحضاره ،اإلنسان يستحضر هذه األمور

 ،ثم بعد ذلك ينظر في أحاديثه ،يتصد  لكتاب يجبن عنه الكبار -يعني في مرحلة ال لب- بعض الشباب
ويوهم، هذه جرأة، ف الب العلم ينباي أن يكون مع حرصه على  ،ويصح  ،ويضعف ،ويحكم ،ويجزم ،وأسانيدها

ئ فيها األئمة، أو يجرؤ ون على الجادة، ال يحمله هذا االجتهاد على الجرأة التي هد يم    هذا االجتهاد أن يك
فيصح  ما ضعفه األئمة، أو يضعف ما صححه األئمة، فاإلنسان ال يستقل بأمره من أول األمر، ال بد أن 

 ،وينظر في أحكام األئمة ،افشيئ   اويزيد شيئ   ،يعني مع هرادته لعلوم الحدي  ي بق ،ينظر في األسانيد والمتون 
 ثم تتكون لديه األهلية، وهللا المستعان. ،ولألحادي  ،ومواهع استعمالهم في ألفاظهم للرواة

ولكثرة ما صنف في هذا العلم "في المقدمة هلت:  ،أظنها معكم األلفية ال بعة هذه ،في مقدمة األلفية التي كتبناها
والمعاصرين كثرة تجعل  الب  ،والمتأمرين ،ن هبل المتقدمينومنثورة م ،منظومة ،وممتصرة ،من كتب م ولة

والتدر  في  ،فكثر سؤال  الب العلم عن الترتيب ظالعلم المبتدئ يحتار في امتيار ما يدرسه من كتب هذا الفن
كايره من الفنون الذ  صنف العلماد كتبها، مالحظين مستويات ال الب حي  جعلوهم على  ،دراسة هذه الكتب

 ل الب المبتدئين بالبدادة بكتاب )نمبة الفكر(وجعلوا لكل  بقة ما يناسبها من المؤلفات، وكنت أنص  ا ، بقات
على أن يقرأه  ،ر مما يحتاجه ال الب في هذه المرحلةيلكث للحافظ ابن حجرظ ألنه متن متين شامل ممتصر حاو  

وا ما كتب عليها من شروح ، ويقرؤ السن على أحد الشيوخ المتقنين الذين يحسنون التعامل مع ال الب في هذه
وحواش، ويسمعوا ما سجل عليها من دروب، ويكثر في هذه المرحلة مع ذلك من حفظ المتون المجردة 

تحت  اممتصر   اوغيرها، وال مانع أن يتمرن فيبدأ بتمريج بعض األحادي  تمريج   ،والبلوغ ،والعمدة ،كاألربعين
شراف أستاذ متمكن يوجهه ،نظر ة، والكتاب المرش  يسدده، ثم يرتقي بعد ذلك إلى ما يناسب ال بقة الثانيو  ،وا 

النمبة بقرادة الشروح نظير ما صنع في للحافظ ابن كثير، ويصنع فيه  عند  هو كتاب )امتصار علوم الحدي (
  على ويحر  ،وسما  األشر ة، والسؤال عما يشكل، وفي هذه المرحلة يبدأ بحفظ المتون بأسانيدها ،والحواشي

ويكثر منه،  ،حفظ السالسل المشهورة التي يرو  بواس تها كثير من األحادي ، ومع ذلك يستمر في التمريج
ويعرض عمله  ،ونحوها ،والمالصة ،والكاشف ،كالتقريب ،وينظر في األسانيد من مالل كتب الرجال الممتصرة

مرين ال للنشر، كما يفعله بعض ودراسة، للت ،على شيت معروف من شيوخ الفن، ويكون عمله من تمريج
والكتاب المرش   ،ثم ندموا على ذلك، ثم يرتقي ال الب إلى المرحلة التي تليها ،ال الب الذين تعجلوا النتائج

البن الصالح، وزاد  (علوم الحدي )الشهيرة التي نظم فيها الحافظ العراهي  (ألفية العراهي)عند  لهذه ال بقة هو 
فال تكاد تقرأ ترجمة عالم  ظالعلم مما أغفله ابن الصالح، وهذه األلفية كتب هللا لها القبولعليه ما يحتاجه  الب 

 ،وجودت نظمها ،إلمامة مؤلفها (ألفية العراهي)ومقروداته  ،ومن بين محفوظاته ،بعد تأليفها إال وتجد في ترجمته
 ،تفصيل القول والحدي  عن أهميتها اشتملت عليه مما يحتاجه  الب العلم، وال أر  ما يدعو إلىو  ،وما حوته
ثم سمت همته إلى  ،لعلوم الحدي  وامتصار الحافظ ابن كثير ،فإذا أتقن ال الب النمبة" "،إلى آمره ..ومزاياها

من شرح الناظم،  اوهرأ شروحها بدد   ،منها ما يحتا  إليه إن هصرت همته عن حفظ جميعها وحفظ ،ألفية العراهي
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فت  )نصار ، وهو على امتصاره فيه فوائد ول ائف تفرد بها، ثم متم بشرح السماو  ثم شرح الشيت زكريا األ
في هذه المرحلة من "يعني مع إكثار ال الب إكثاره" الذ  يستحق أن يسمى موسوعة المص ل  مع  (الماي 

نقل ألهوال ودراسة أسانيدها بمراجعة كتب الرجال التي تعنى ب ،حفظ األحادي  بأسانيدها، وتمريج األحادي 
وتوضي  )، (تدريب الراو  ا)، وال ينسى مع ذلك مراجعة كتب المص ل  األمر ، كوتعديال   ااألئمة في الرواة جرح  

ودراسة ما يكتبه العلماد المهتمون بنقل أهوال األئمة الذين  ،وغيرها، ومع ذلك يعنى بقرادة ،للصنعاني (األفكار
فإذا سار  ،وكتب العلل ،-رحمه هللا-كتب ابن عبد البر  اوأيض   ،بككتب ابن رج ،عليهم المعول في هذا الشأن

 ظ-عز وجل-في ذلك كله هلل  اوالسؤال عما يشكل مملص   ،واألسانيد ،وأكثر من الحفظ للمتون  ،على هذا المنهج
 للمشاركة في هذا العلم العظيم. -بإذن هللا تعالى-صارت لديه األهلية 

والنظر في دهائق علومهم يتأهل للحكم  ،ومحاكاتهم في أحكامهم ،ب األئمةومع كثرة الممارسة والنظر في كت
 مره".إلى آ ..بالقرائن على  ريقة المتقدمين التي يناد  بها بعض الايورين على هذا العلم، إذا تقرر هذا

يعني كل  ،مةوكل فن من فنون المعرفة بحاجة إلى مثل هذه المقد ،فهذه  ريقة لدراسة هذا الفن أعتقد أنها مفيدة
كيفية  لب هذا الفن، والنية موجودة أنا نكتب لجميع الفنون بهذه  ،فن يكتب له ما يناسبه من مثل هذه المقدمة

هالوا: لو كتب للعلوم كلها بهذه ال ريقة  ،، يعني ب لب من بعض المشايت الكبار-إن شاد هللا تعالى-ال ريقة 
 .-إن شاد هللا تعالى-يستفيد ال الب 
 :-تعالى رحمه هللا-يقول الناظم 

 والجررررررررررح والتعرررررررررديل قرررررررررد  ذبررررررررره
 

 ................................... 
أ   "قد  ذبه" ، والقويةالضعيفة :وأدنى، إلى مراتب متفاوتة ،ووسط ،أعلى :المنقسمان إلى "الجرح والتعديل"

محمد بن إدريب  مد عبد الرحمن بن أبي حاتمعلى أهوال األئمة في الرواة، اإلمام أبو مح امعتمد   ،وصفاه ،نقاه
، -رحمه هللا-وأحسن  ،فأجاد ،من المقدمة (73)صفحة  "الجرح والتعديل"في مقدمة  "إذ رتبه"الحنظلي الراز  

يعني هبل ابن أبي حاتم المراتب ما هي موجودة، مع أن ابن أبي حاتم في أوائل الرابع، المراتب غير موجودة، 
معروفة،  ،ئمة المتقدمون بين الرواة، هم ليسوا بحاجة إلى هذه المراتبظ ألنها محفوظة لديهمإذن كيف يوازن األ
فليسوا بحاجة إلى هذه المراتب، إنما هذه المراتب احتيج إليها لما  ظالرواة معروففي كالم الو  ،األلفاظ معروفة

: كتب يهم استقرظ ألنه هد يقول هائل مثال  بالثالثمائة، والرواة يكاد يكون الكالم فان و  عصر الرواية الذ  يحد 
النحو، أو كتب أصول الفقه كلها حادثة ما يوجد في عصر السلف منها، كتب علوم الحدي ، يعني أول كتاب 

فهل معنى  ،أ لف في علوم الحدي  على جهة االستقالل: "المحد  الفاصل"، وهذا متأمر يعني في القرن الرابع
في أصل السلف  نقول: ال، الحاجة دعت إلى الكتابة فيه، وكان هواعد محفوظة في هذا أن هذا محد  ال يوجد 
يعني في أول األمر ما يحتاجون لكتب  ،كايره من العلوم، كانت القواعد محفوظة الصدور عند أهل العلم، يعني

ربية ما هصروا ورأوا أن الحاجة داعية إلى التصنيف في الع ،ثم لما امتل وا بالناب ،عربية، هم عرب أهحاح
كتبوا ما هصرواظ  ،وفي علوم اآللة التي يحتا  إليها ،ألفوا، ورأوا الناب بحاجة إلى أن يكتب لهم في مبادئ العلوم

هبل أن يكتب ابن أبي حاتم ما  ، وهل علم الحدي  ضائعوزيادة ،ألنه هد يقول هائل: ابن أبي حاتم سنة ثالثمائة
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زاد عليه  ،عليه " اد"يعني ابن الصالح  "والشي "لى أن يكتب فكتب ة دعت في عصره إكتب  ال، لكن الحاج
عند ابن أبي حاتم المراتب أربع، التعديل أربع، والجرح أربع، ابن الصالح أبقاها كما  ،في األلفاظ ال في المراتب

من كالم  ايل ألفاظ  والتعد ،يعني في الجرح "والشي   اد  يهما"، ما زاد مراتب اوأربع، لكنه زاد ألفاظ   ،هي، أربع
 ما:عليهيعني أنا  "و دت"يقول الحافظ العراهي:  ،" يهما و دت"األئمة 

 مررررررررا  رررررررري  ررررررررالم أ لرررررررره وجرررررررردت  ...................................
 

 يعني أئمة الحدي  وجدت من األلفاظ في ذلك، ثم بدأ في مراتب التعديل. هأئمة أهل من ما في كالم
 :يعني "ما  ررته" أرفع مراتب التعديل ما أتى عنده هنايعني  "  ر   التعديل"فأرفع 

  ث رررررررررررر  ثبررررررررررررت ولررررررررررررو أعدترررررررررررره  ....................................
 

 الذهبي، ما كرر فيه لفظ التعديل: وعند ،فقلت: ثقة ثقة، هذا بالنسبة له، هذه هي المرتبة األولى عند الناظم
  ث رررررررررررر  ثبررررررررررررت ولررررررررررررو أعدترررررررررررره  ...................................

 

يعني هلت: ثقة ثقة، أو ثبت ثبت، هذه المرتبة هي األولى عندهظ ألن المراتب ممب، وهي مما زادها على ابن 
مرتبة هبل هذه لتكون المراتب  ،ومن يقول بقوله ،المزيدة عند ابن حجر ،دة، هي المزيوابن الصالح ،أبي حاتم

وفي حكمها إليه المنتهى في  ،ما جاد بأفعل التفضيل ،أصدق الناب ،أوثق الناب :ست، ما أتى بأفعل التفضيل
وأما التقريب فجعل المرتبة األولى للصحابة، المرتبة  ،التثبت، هذا ما زاده الحافظ ابن حجر في النمبة وشرحها

ي إليه المنتهى ف :األولى من مراتب التعديل الصحبة، يعني إذا أثبت الصحبة فمجرد هذا اللفظ أفضل من
 التثبتظ ألن الصحابة كلهم عدول ال يبح  عن عدالتهم.

  رررررررررر ر   التعررررررررررديل مررررررررررا  ررترررررررررره
 

  ث رررررررررررر  ثبررررررررررررت ولررررررررررررو أعدترررررررررررره 
 

 ،وهي الثانية عند ابن حجر، ثم يليه ما هو المرتبة األولى عند ابن أبي حاتم ،هذه المرتبة األولى عند الناظم
 .ابن حجروالذهبي والثالثة عند  ،وابن الصالح، والثانية عند الناظم

 ثررررررررررم يليرررررررررره ث رررررررررر  أو ثبررررررررررت أو
 

 ................................... 
 يعني بمفرد:

 مررررررررررت ن أو حجرررررررررر  أو إذا عرررررررررر وا  ...................................
 

لعدل، إذا هالوا: عدل حافظ، أو عدل ضابط، هل  اأو ضب    ،الحفظ لعدل" ا"الحفظ أو ضب   نسبوا يعني األئمة 
 ظأو عدل ضابط ،عدل حافظ :أو من غير المكرر  إذا هالوا ،أو التي هبلها  من المكرر ،لمرتبةهذا من هذه ا

ن الثقة هو العدل لفظ واحدظ أل ،غير مكررظ ألننا إذا هلنا: عدل ضابط يساو  ثقة  أو غير مكرر  نعم ،مكرر
 الضابط،

................................... 
 لعررررررردل و لررررررري االحفرررررررظ أو ضرررررررب   

 

 .................. أو إذا عررررررررررررررررر وا 
 

................................... 
والرابعة عند ابن حجر، ويلي  ،الثالثة عند الناظم ،وابن الصالح ،وهي الثانية عند ابن أبي حاتم ،هذه المرتبة
 "بذاك"الح وصل بكسر الالم مما لم يذكره ابن الص "صدو  وصل"أو ال بأب به  "ليب به ب ب"هذه المرتبة 
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"محله هذه المرتبة مامسة وهي  وتال" اخيار   ا"م مون  أ  بما ذكر في هذه المرتبة التي هي الرابعة عند ابن حجر 
"إلى الصد  أو يعني أو  "رووا عنه إلى"محله الصدق يعني هذه عند الناظم، وعند الذهبي  الصد  رووا عنه"

 "أو شي     "أ  بدون شيت  ذا شي  وس  أو وس   حسب"" ببعيد  "إلى الصد  ما  و"يعني ببعيد  ما  و"
 أ  بدون وسط.

 وصرررررررررررال  الحررررررررررردي  أو م اِر ررررررررررره
 

 ................................... 
 ل بالثانية عكب ما فعلت باألولى:أو تكسرها على أن تفع ،هذه إن شئت أن تفت  الراد

 وصرررررررررررال  الحررررررررررردي  أو م اَر ررررررررررره
 

 جيرررررررررررررررررده حسرررررررررررررررررنه م اِر ررررررررررررررررره 
 

وابن الصالح الرابعة، وهي المامسة عند  ،ذا صال  الحدي  يلحق بهذه المرتبة، وهذه عند ابن أبي حاتميعني وك
 ، والسادسة عند ابن حجر:الناظم، بتردد

 وصرررررررررررال  الحررررررررررردي  أو م اِر ررررررررررره
 

 ................................... 
 ارب حديثه حدي  غيره،يقاربه أ  يق ،يعني يقارب حديثه حدي  غيره ،أ  الحدي  بكسر الراد

 جيرررررررررررررررررده حسرررررررررررررررررنه م ار ررررررررررررررررره  ...................................
 

هيل: فالن حسن الحدي  مقاربه، بفت  الراد أ  يقارب حديثه  ،يعني جيد الحدي ، إذا هال: فالن جيد الحدي 
ي  الناب يقارب حدي  غيره، األولى اسم فاعل، يعني حديثه يقارب حدي  الناب، والثانية اسم مفعول أ  حد

 حديثه.
 صرررررررررو ل  صررررررررردو  إن شرررررررررا  هللا

 

 ................................... 
 ،-إن شاد هللا-أو صدوق  ،يعني أو صويل 

 أرجررررو برررر ن لرررريب برررره برررر ب عررررراه  ...................................
 

كم في أهلها أنه مما هبل أو أرجو بأن ال بأب به، ليب به بأب، وعراه أ  غشيه، هذه هي المراتب، والح
صدوق، ما هبل صدوق يعني المراتب األربع عند ابن حجر، هذه يحتج بأهلها ابتداد ، وال يحتا  فيهم إلى من 

فيحتاجون إلى متابع، وأما صدوق ففيه المالف الذ   ظدون مرتبة صدوق يكتب حديثهم لالعتبار يشهد له، ما
ن الصدوق ال يحتج به، وهو ينقل ذلك عن أبيه، هو رأ  أبي حاتم أن ، فابن أبي حاتم ير  أاأشرنا إليه سابق  

الصدوق ال يحتج به، سئل عن فالن  هال: صدوق، هيل: أتحتج به  هال: ال، وما ذلكم إال ألن صدوق ال 
تشعر بشري ة الضبط، وهذا ما يرجحه السماو ، صدوق ال تشعر بشري ة الضبط، فما أدر  أنه في هذا 

 ابن ماجه، أذكر أنه ذكرناها، نعم أو في غيره، أظن في درب  ،الدرب فصلناها
  الب:......

 كيف 
  الب:......

  يب، نحتا  إلى التفصيل في صدوق 
  الب:...... 
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 نعم 
  الب:......

والسماو  هالوا: صدوق ال يحتج بهظ ألنه ال يشعر بشري ة الضبط،  ،وابن أبي حاتم ،صدوق ذكرنا أن أبا حاتم
ولو كان فيه مبالاة ما يشعر بشري ة  ،شعر بشري ة الضبط، وصدوق فعول صياة مبالاة ، هالوا: نعمكيف ال ي

أو شيد من هذا مما  ،أو عزاد ،إما عيد ،وهلت: إنه في يوم مناسبة ،يؤيد كالمهم الضبط، وأنا أوردت مثاال  
اب، فيأتيه فيقول: فالن، فيقول: فيقول لولده: انظر من في الب ،يكثر فيه الوارد على شم  ما، في رق الباب

ومائتين، وفي كل مرة  ،ومائة ،وعاشرة ،وثالثة ،ائذن له، ثم يكون الكالم م ابق للواهع، ثم يأتي ي رق ثانية
، يعني إذا صدق في يوم االباب، يكون كالمه م ابق  يقول، يأتيه فيقول له: فالن ب أتييقول: افت ، وانظر من، وي

فيعد   صف بأنه صدوق، يعني مبالاة لكن من الاد، سأله أبوه هال: من جادنا باألمبيستحق أن يو  ظمائة مرة
ال غير ضابط، نعم  غير ضابط، شري ة  ،وينسى الباهي، هذا ضابط ،ثالثة عشرة ،اثنين ،من المائة واحد وا 

الضبط غير وال وهع الم أ في كالمه، لكن  ،ما مالف الواهع ،الضبط متملفة، يعني الصدق نعم موجود صادق
 وشاهد يشهد له. ،، بل ال بد له من متابعضابط، هذه حجة من ير  أن الصدوق ال يحتج به استقالال  

ن لم يكن في منزلة الثقة حجته يقول: إن عدول أهل  ،وأنه يحتج به ،أما حجة من ير  االحتجا  به استقالال   وا 
إلى صياة المبالاة  هم ما عدلوا، وال عب ، التي هي صياة مبالاة ليب من فراغ ،العلم من صادق إلى صدوق 

 ،وال الكذب غير المتعمد الذ  هو الم أ، فمالزمته للصدق ،إال ألن الكذب ال يقع في كالمه، ال الكذب المتعمد
وم ابقة كالمه للواهع في غالب أحواله يدل على أنه عنده ضبط، إذ لو لم يكن عنده ضبط لوهع الم أ في 

ال لوصف بصياة المبالاة، ظاهركالمه، ولما استحق ا   نعم بظاهر  ليب، وا 
  الب:......

أهول: عدولهم من صادق إلى صدوق يدل على أن الم أ والكذب ال يقع في كالمه، فمادام الم أ والكذب ال 
يقع في كالمه، كالمه م ابق للواهع كما تدل عليه صياة المبالاة، والعدول من صادق إلى صدوق، فيكون 

، ا، وبهذا يكون ضاب   اوال سهو   ،اللواهع، فال يقع الكذب في كالمه مما يمالف الواهع ال عمد   امه م ابق  حينئذ  كال
 حتج به، يحتج به.نه ي  : إوبهذا يحتج من يقول

كي ف حال الراو  على هذا التصور، الحافظ ابن  -وهو ير  االحتجا  بالصدوق - وابن حجر في كتابه "التقريب"
أو عرف عن الراو  ما لم يعرفه الاير، ال، هو  ،سبق إليه، يعني ابتدعهفظ يع يه الراو  لم ي  حجر هد يأتي بل

حتج به ممن واستحضر أن الصدوق يحتج به، فمن ي   ،ونزل هذا الراو  هذه المنزلة ،أمذ من أهوال أهل العلم
ايات، كم عليه بقبول الرو وفوق الضعيف أع اه هذا اللفظ صدوقظ ألنه هبل حكمه، هبل حديثه، ح ،دون الثقة

كلمة  -اأحيان  –هيل فيه: صدوق، ما تجد في كالم األئمة التي تزيد على العشرة  يعني لو تنظر في ترجمة راو  
وفي مرويات هذا الرجل أن مرويات هذا  ،صدوق، من أين جاد بها ابن حجر  من نظره في مجمو  أهوالهم

وهو يحتج  ،وال تنزل عن درجة القبول ،قبول في الدرجة العليافي ال إال أنها ليستالرجل في دائرة القبول 
ف الرواة على هذا اللفظ، ف األلفاظ، كي  ف الرواة، ما كي  بالصدوق، إذن يوضع في هذه المرتبة، فهو كي  
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في كتابه مئات هيل فيهم صدوق،    ألنك تجد مثال  أم الالحكم األصلي الذ  استقر عنده، ظاهر  امستصحب  
إلى تراجمهم ما تجد أهل العلم هالوا فيه صدوق، وابن حجر متأمر ما عاصر الرواة، من أين جاد بهذه وترجع 
ابتكرها من عنده  ال، هو نظر في األلفاظ التي هيلت في هذا الرجل التي بواس ة هذه األهوال   األحكام

و افترضنا أن الرواة رهم: واحد، ، ومن مالل هواعد الجرح والتعديلظ رأ  أن منزلة هذا الراو ..، لالمجموعة
اثنين، ثالثة، رهم واحد ثقة، رهم اثنين حسن الحدي ، ورهم الثالثة ضعيف الحدي ، فرأ  أن هذا الراو  يقبل 
حديثه لكن مثله ليب مثل هبول الثقات الضاب ين المتقنين، ال، وال يرد حديثه، يعني هو في دائرة القبول، إذن 

ا امتلف أهل العلم في راو  من الرواة، ولم يست ع الناظر الترجي  بين هذه األهوال، يتوسط في أمره، وكذلك إذ
ي راج  من هذا ما تست يع، إذن أع ه المرتبة المتوس ة وهي صدوق، امنهم من يوثقه، ومنهم من يضعفه، تب

ه، ولم كما إذا امتلفوا في حدي ، وأنت من أهل النظر، امتلفوا في حدي  بعضهم صححه، وبعضهم ضعف
 تست ع الترجي  إذن تع ه المرتبة الوسط الذ  هو الحسن.

................................... 
رررررررررر  وتررررررررررال اخيررررررررررار   ابررررررررررذاك م مون 

 

 ...................... وصرررررررررررررررررررررررل 
 

................................... 
 وهي محله:

................................... 
 الصررررد  مررررا  ررررو  ررررذا شرررري  وسرررر 

 

 محلرررررره الصررررررد  ورووا عنرررررره إلررررررى 
 

................................... 
وشيت وسط، أو وسط، أو شيت فقط، هذه  "محله الصد ، ورووا عنه"يعني من يقبل صدوق، وصدوق أرفع من 

 دون صدوق.
 "وصال  الحدي "

 صررررررررررررال  الحرررررررررررردي  أو م اِر رررررررررررره
 

 جيرررررررررررررررررده حسرررررررررررررررررنه م اَر ررررررررررررررررره 
 

ن كانت دونها، فهذه كلها تحتا  إلى متابع عند من يرد الصدوق، يجعلون هذه المراتب ملحقة بالص دوق، وا 
 ويقبل حديثه، ويكون من هبيل الحسن عند من يقبل الصدوق.

 صرررررررررو ل  صررررررررردو  إن شرررررررررا  هللا
 

 وابرررررن معرررررين قرررررال: مرررررن أقرررررول: ا
 

 أرجررررو برررر ن لرررريب برررره برررر ب عررررراه 
 

 بررررررررررررر ب بررررررررررررره  ث ررررررررررررر  ون رررررررررررررال
 

أب به، مع أن ال بأب به من مرتبة متأمرة، من المرتبة الرابعة عند اإلمام يحيى بن معين سو  بين ثقة، وال ب
 ابن حجر، نعم، مثل صدوق، وثقة في المرتبة التي هبلها من الثالثة، وسو  بينهما ابن معين يقول:

 وابرررررن معرررررين قرررررال: مرررررن أقرررررول: ا
 

 بررررررر ب بررررررره  ث ررررررر  ............... 
 

 :ابن معين: ال بأب به، يعني ثقة، ومن أهول فيه هذا اص الح ما ، فإذا جادنا في سند من هال فيه
مما يؤيد أن ثقة أرفع من "ال بأب به"، عند األئمة ها بة أن ثقة أرفع من "ال بأب  "ون ال"فليب بثقة  ،ضعيف

 به"، لكن ابن معين يسو  بينهما.
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ئل عنه اإلمام عبد الرحمن بن مهد  لما رو  عن أبي ملدة مالد بن دينا "ون ال أن ابن مهدن" ر التميمي، س 
رو  عنه، فقيل له: أثقة كان أبو ملدة   " "أث     ان أبو خلد وهو عمرو بن علي الفالب  "أجاب من س ل"
 ""بلأجابه بقوله: 

ررررررررررر   ا رررررررررران صرررررررررردوق   رررررررررر اخيِ   ام مون 
 

 ................................... 
 .-اأيض  – ا، وكان مأمون  ا، ورو  ميار  ان مير  ، يعني وكاامأمون   ايعني صدوق، أرو  عنه، وهو صدوق، مي  ر  

 الث ررررررررررر  الثرررررررررررورن لرررررررررررو تعونرررررررررررا  ...................................
 

لما هيل له: أكان أبو ملدة ثقة  هال: ال، أبو ملدة صدوق، مي ر، مأمون، لكن الثقة شعبة، وسفيان، فدل على 
 صدوق، وأرفع من مأمون، ومي  ر.من  -اأيض  –أن الثقة عنده أرفع من ال بأب به، وأرفع 

 الث ررررررررررر  الثرررررررررررورن لرررررررررررو تعونرررررررررررا  ...................................
 

يعني ابن  "ور ما وصل"كنتم تعون، يعني تفهمون مراتب الرواة، ومواهع االستعمالظ ما سألتم عن ذلك أ : لو 
ل فيه صدوق ربما وهم، أو سيد يعني الذ  هي "ام ضعف  ِس "وُ أ : الصدوق الذ   "ذا الصد " -اأيض  –مهد  
أ  حين يعلم على الرواة بما تتميز  م"ِس "إذ يَ المنحط عن مرتبة "ليب به بأب"،  بصال  الحدي " ا"ضعف  الحفظ 

يعني أضيف إلى كلمة "صدوق" ما ينزله، لو  "ام ضعف  ِس "ذا الصد  وُ يعني ابن مهد   "ور ما وصل"به مراتبهم 
م ه بأنه صال  الحدي ، يعني وهذه المرتبة منح ة عن الوصف  هيل: صدوقظ ربما وهم، صدوق له أوهام، هد يس 

 بأنه "ال بأب به" أو "صدوق" من غير وصف آمر، نعم.
 مراتب التجر  

 لتجررررررررر    ررررررررذاب يضرررررررر اوأسرررررررروأ 
 لكرررررررررررررررذباوبعرررررررررررررررد ا مرررررررررررررررتهم ب

  يرررررررره ن ررررررررر وأوذا ررررررررب متررررررررروك 
 ادَّ لث ررررررررررررررررر  ثرررررررررررررررررم رُ اولررررررررررررررررريب ب

 بمررررررررررر  و ررررررررررم قررررررررررد  رحرررررررررروا واه  
 اون شررررررري   لررررررريب بشررررررري  ا يسرررررررا

 لحرررررررررردي  أو مضرررررررررر ر هابمن ررررررررررر 
 وبعرررررررررد ا  يررررررررره م رررررررررال ضرررررررررعل

 لمتين بررررررررال ون الرررررررريب بررررررررذاك برررررررر
 للضرررعل مرررا  رررو  يررره خلرررل  عنررروا
 تكلمرررررررروا  يرررررررره و ررررررررل مررررررررن ذ ررررررررر

 

 ي ررررررررذب وضررررررررا  ودجررررررررال وضرررررررر  
 سرررررررررررررراق  و الررررررررررررررك  اجتنرررررررررررررربو 
 سررررررررر توا عنررررررررره بررررررررره ا يعتبررررررررررو 

 حديثرررررررررره  ررررررررررذا ضررررررررررعيل جرررررررررردا
 حديثررررررررررررررره وارم بررررررررررررررره م ررررررررررررررررح
 ثرررررررررم ضرررررررررعيل و رررررررررذا إن جي رررررررررا

 ه ا يحررررررررررررت  بررررررررررررهواه وضررررررررررررعفو 
 و يررررررررره ضرررررررررعل تن رررررررررر وتعرررررررررر 

 لمرضرررررررررررررريابحجرررررررررررررر  بعمررررررررررررررد  ب
  يرررررررره  ررررررررذا سرررررررري  حفررررررررظ لررررررررين

 عتبرررررررابحديثرررررره  امررررررن بعررررررد شرررررري   
 

بعد أن أنهى الكالم على مراتب التعديل أردفها مراتب التجري ، وهي كسابقتها عند ابن أبي حاتم، وابن الصالح 
 قريب، وكذلك السماو  والسيو ي.أربع، وممب عند الذهبي والعراهي، وست عند ابن حجر في الت



 
 

 
 

04 

 04 شرح ألفية احلافظ العراقي

 :-رحمه هللا-هال 
 وأسرررررررروأ التجررررررررر    ررررررررذاب يضرررررررر 

 

 ................................... 
يعني إذا هيل في الراو : كذاب، أو يضع الحدي ، أو  "ي ذب، وضا "كذاب بصياة المبالاة، يضع الحدي ، 

هذه هي المرتبة األولى عند الناظم،  ،اضع حديث  ولو هيل: و  "وض "أو  "دجال"يكذب، أو وضا ، أو هيل فيه: 
، وما يرويه فهو موضو ، -عليه الصالة والسالم-وكلها تدل على أن الراو  يضع الحدي ، ويكذب على النبي 
التفضيل كالسابقة، كمرتبة التعديل "أكذب  "أفعلا "أ : مكذوب، وهبل هذه المرتبة عند ابن حجر ما جاد ب

أ  بعد هذه المرتبة ثانية عنده، أ  عند الناظم، وثالثة بالنسبة  "وبعد ا"هى في الكذب"، الناب"، "إليه المنت
 لترتيب ابن حجر:

 وبعرررررررررررررررد ا مرررررررررررررررتهم بالكرررررررررررررررذب
 

 ................................... 
عنه، وفالن  يعني الرواية " الك  اجتنب"، وفالن "ساق "إذا هيل: فالن متهم بالكذب، أو بالوضع، وفالن 

"س توا ، وفالن "أو  يه ن ر"، أو متروك الحدي ، أو تركوه "متروك"، أو فالن ذاهب الحدي ، أو فالن ا ب""ذ
، أو غير ثقة، أو غير مأمون، ثم مرتبة رابعة عند "ليب بالث  "عند أهل الحدي ، وفالن  "به ا يعتبر"، أو عنه"

ا""رُ ابن حجر، وهي عنده ثالثة  ، أو ردوا حديثه، أو مردود الحدي ، ه""حديثُ لإل الق  البناد للمفعول، واأللف دَّ
يعني المحدثين، هم  "" مُ ظ ألنه تردد، وفالن اأ  جزم   "واه  بمر "إذا هالوا: فالن  "واه "، "ا"ضعيل جد  فالن  " ذا"و

هظ ألنه يعني أو م رح، أو، فمثل هذا ال يكتب حديث رح""ارم به م َّ ، وفالن "قد  رحوا حديثه"يعني المحدثين 
 م  رح.

 الررررررريب بشررررررري  ا يسررررررراون شررررررري   
 

 ................................... 
يعني ما ذكر إلى هذا الحد، يعني ما ذكر من المراتب إلى نهاية هذا الش ر، هؤالد وجودهم مثل عدهم، يعني 

عن  اد، فضال  عن االستشهاد، أو االعتض ال يكتب حديثهم ال المتبار، وال العتبار، وال لشيد، فضال  
 االحتجا ، هؤالد وجود أحاديثهم مثل عدمها.

 ثم بعد ذلك:
................................... 
 بمن ررررررررررر الحرررررررررردي  أو مضرررررررررر ر ه

 

 ثرررررررررم ضرررررررررعيل و رررررررررذا إن جي رررررررررا 
 

................................... 
 

"أو ا ي نكر، أو له مناكير، في وصف الراو  بأنه منكر الحدي ، أو حديثه منكر، أو له م "و ذا إن جي ا"
، هذه المرتبة يعني ثم ضعيف، وتكون مامسة "ا يحت  به"أو  "ضعفوه"، وفالن "واه"أ  الحدي ، أو  مض ر ه"

 وهي السادسة عند ابن حجر، والمامسة عند الناظم: "وبعد ا"عند ابن حجر، وهي رابعة عند الناظم 
 وبعرررررررررد ا  يررررررررره م رررررررررال ضرررررررررعل

 

 ................................... 
، أو في حديثه ضعف، أو فالن " يه ضعل"بالتشديد مبني للمفعول، وفالن  "ُضعِ ل"أو أدنى مقال  " يه م ال"

 يأتي بما ينكر. -اأحيان  -يأتي بما يعرف، و -اأحيان  –منه مرة أمر ظ لكونه  "وتعر "منه مرة  "تن ر"
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، األولى: ليب "بال ون"، أو ليب "بالمتين"قو ، أو ليب يعني فالن ليب بذاك، يعني ليب بذاك ال "ليب بذاك"
، أو ليب بأمون، "بعمد "، أو ليب "بحج "بذاك القو ، أو ليب بذاك، أو ليب بالمتين، أو ليب بالقو ، أو ليب 

نما يكتب حديثه لالعتبار، وكذا إذا هالوا، ليب بالمرضي، فمثل هذا ال يحتج به استقالال  "بالمرضي"أو ليب  : ، وا 
" عنوا يعني فيه مالف، أو  " يه خلل"يعني ما هو ببعيد، أو  "للضعل ما  و"فالن مجهول، أو فيه جهالة، أو 

، أو سكتوا عنه، هذه "تكلموا  يه"يعني لين الحدي ، أو فيه لين،  " ذا سي  حفظ لين"، أو م عون فيه،  يه"
 األلفاظ أمف من األلفاظ التي هبل:

 الررررررريب بشررررررري  ا يسررررررراون شررررررري   
 

 ثررررررررررررم ضررررررررررررعيل ................. 
 

إلى آمره، هذه تمتلف حكمها عما هبلها، المراتب التي هبلها، التي هي األربع عند ابن حجر ال يلتفت إليها، وال 
 يكتب حديثهم، ال لالحتجا ، وال لالستشهاد، وال لالعتبار، وال لالمتبار.

 فإنه كما هال الناظم: اأما من بعد ذا شيئ  
 ..... و رررررررل مرررررررن ذ رررررررر...........

 

 بحديثرررررره اعتبررررررر امررررررن بعررررررد شرررررري    
 

يعني أن الحكم في هذه المراتب األربع األولى ال يحتج بأحد منهم، وال يستشهد به، وال يعتبر به، وال يكتب 
ظ إلشعاريه بصالحية "بحديثه اعتبر" "ا"ا يساون شي   يعني من هوله:  "ا"و ل من ذ ر من بعد شي   حديثه 

ال ينجبر، معروف  اها لذلك، يعني من اتصف بمضمونها ضعيف ينجبر، لكن ضعيف جد  المتصف بمضمون
عند أهل العلم ترهية األحادي  بال رق، بالشواهد، بالمتابعات، فمنها ما يقبل االنجبار، ومنها ما ال يقبل 

جبر بعضه ببعض، هذا ال يقبل االنجبار، وما كان ضعفه ليب بشديد، فإنه ي ااالنجبار، فما كان ضعفه شديد  
كما هو هول -وترتقي إلى مرتبة الحسن لايره، وذكرنا فيما تقدم أن الترهية هل يمكن أن تكون بدرجة واحدة فقط 

إنه حسن  :  أو بدرجتين  بمعنى أن الضعيف القابل لالنجبار إذا وجد له  رق تشده، وترهيهظ هل نقول-األكثر
فنكون رهيناه درجة واحدة، أو يرهى درجتين حسب هوة هذه الشواهد،  ضعيف،اللايره  ألنها هي المرتبة التي تلي 

وهذه المتابعات، وهذه ال رق، ابن كثير ير  أنه ال مانع أن يقال: صحي ، إذا كان له من ال رق ما يرهيه إلى 
ن وجدنا  ريق   ادرجة الصحي ، ال سيما أننا وجدنا  ريق    احسن   ا ريق   لايره، أو احسن   ارهاه إلى الحسن لايره، وا 

مع هذا الحسن لايره، بعد ذلك رهيناه إلى صحي  لايره، وهد نجد الشاهد، أو المتابع في الصحي  في أحد 
 الصحيحين في صحي  البمار ، أو مسلم، وهنا ال ينباي التردد في أنه يقال فيه: صحي .

 
 

 وسلم على عبدك ورسولك محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل  
ال كنيعني ض نأمذ بعض المسائل المتعلقة بها، لكن مادام ضاق  نود أن ااق الوهت على مسألة العنعنة، وا 

ن ن األْبي ن، والمورد األمعن في المحاكمة بين  الوهت، والمسألة فيها كتب، ونحيل اإلموان على كتاب "الس 
 في هذه المسألة. ااإلمامين في السند المعنعن" في كالم  يب جد  




